
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ  
И БИБЛИОТЕЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАТИВНИ 

 БИЛТЕН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БРОЈ 5 

2018.  



Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке 
послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује 
Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
документационом и библиотечком фонду. 
 
Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна, 
могу приступити путем следеће интернет адресе:  
http://bpp.uzzpro.gov.rs  
 
Из наше базе која садржи преко 116.000 прописа, за свега неколико минута може се добити 
како важећи тако и неважећи пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као 
што се може добити и телефонским путем свака информација о статусу траженог  прописа. 
 
БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси: 
http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html 
 
Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html 
 
Дигитална библиотека налази се на адреси: 
http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html 
 
За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним 
у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:  
 

       1.  Немањина бр. 22-26, 
                        телефон: 3616-296,  363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104   
      
   или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs 
 
Главни и одговорни уредник:   Смиља Богдановић, начелник Одељења  
                                                             (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs) 
                             
Технички уредник:   Јелена Васиљевић, организатор пријема и евиденције захтева             

корисника 
 
Сарадници:           Гордана Јуришић, документалиста 

                      Смиљана Павков, документалиста  
                      Гордан Горуновић, оператер за системе базе података 
                      Лепосава Милановић, оператер припреме података  
                      Радмила Тубин-Михајловић, оператер припреме података     
                      Дејан Станојловић, оператер за системе базе података 
 

Лектор:                  Смиља Богдановић 
 
Коректор:              Јелена Васиљевић 
 
Компјутерска обрада:  Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и                                             
Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове 
 
ШТАМПА:  УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
Бeоград, Немањина 22-26 

mailto:smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs


 

 

 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
1. Преглед одабраних правних прописа 

oбјављених у службеним  гласилима Републике 
Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Града 
Београда 

 
 
2. Списак претплата на дневне листове,  службена 

гласила и часописе 
 
 
3.  Преглед старих публикација 
 
 
4.  Преглед нових књига 
 
 
5. Листа најчитанијих књига 
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ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРАВНИХ ПРОПИСА 
ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНИМ ГЛАСИЛИМА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ И ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Указ о додели одликовања, Ордена Републике Србије на ленти, за заслуге у развијању и 

учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између Републике Србије и 

Републике Кипар, Никосу Анастасијадису, председнику Републике Кипар, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Уједињеним Арапским Емиратима, Станимира Вукићевића, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2018 

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије 

у Републици Азербејџан, Небојше Родића, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2018 

 

Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике 

Србије у Републици Аустрији, Небојше Родића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 39/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о одбрани, Службени гласник Републике Србије 

бр. 36/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2018 

 

Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у 

мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији, Службени 

гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Закон о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања 

тероризма, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама 

чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну 

помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године, Службени гласник Републике Србије бр. 

37/2018 

 

Уредба о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места 

полицијских службеника, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 



Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне 

скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију 

и придруживање, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Одлука председника Владе којом се овлашћује Ана Брнабић, председник Владе, да 

врши овлашћења министра финансија од 16. маја 2018. године до избора новог 

министра финансија, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике 

Азербејџан, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Одлука о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2018 

 

Одлука о избору министра финансија, Синише Малог, Службени гласник Републике 

Србије бр. 40/2018 

 

Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2018 

 

Правилник о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Правилник о начину вршења унутрашње контроле (полицијских службеника и других 

запослених у Министарству унутрашњих послова), Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о начину спровођења теста интегритета (полицијских службеника и других 

запослених у Министарству унутрашњих послова), Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2018 

 

Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Бранислава Божића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 37/2018 

 

Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке 

послове републичких органа, Александра Ребића, Службени гласник Републике Србије 

бр. 38/2018 

  

Стратегија развоја мреже нове генерације до 2023. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 33/2018 

 

 

 

 

 

 



Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и 

Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском 

сарадњом, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2018 

 

Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-

поморског координационог центра („AMSCC“), Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2018 

 

Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Српске о сарадњи у области ваздухопловства, Службени гласник Републике Србије – 

Међународни уговори бр. 4/2018 

 

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о 

сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни 

уговори бр. 4/2018 

  

Обавештење о датуму ступања на снагу Радног аранжмана између МУП Републике 

Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона, Службени 

гласник Републике Србије – Међународни уговори бр. 4/2018 

 

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о допуни Правилника о изгледу „Службеног листа Аутономне Покрајине 

Војводине“, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда, Службени лист 

Града Београда бр. 35/2108 

 

 

ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике 

снага безбедности, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова, Службени гласник 

Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 



Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о путевима, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о железници, Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о безбедности у железничком саобраћају, Службени гласник Републике Србије 

бр. 41/2018 

 

Закон о интероперабилности железничког система, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2018 

 

Закон о Централној евиденцији стварних власника, Службени гласник Републике 

Србије бр. 41/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, 

Службени гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Службени 

гласник Републике Србије бр. 41/2018 

 

Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених 

природних добара од националног интереса у 2018. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 34/2018 

 

Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма подршке спровођења мера популационе политике у 

Републици Србији за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2018 

 

Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2018 

 

Уредба о допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у 

јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која 

је у надлежности јединице локалне самоуправе, Службени гласник Републике Србије 

бр. 37/2018 

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних 

објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, 

оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2018   

 

Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове 

инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или 



порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2018 

 

Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 

39/2018 

 

Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 

намене манастира Студеница, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких 

дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти 

могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству, Службени гласник Републике 

Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима 

финансијских извештаја за банке, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2017. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе „Клисура реке Милешевке“, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Одлука о образовању Радне групе за израду стратешког документа за унапређење 

производње и тржишта малине у Републици Србији, Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2018 

 

Исправка Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног 

парка „Тара“, Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Правилник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски 

сертификати, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2018 

 

Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање 

електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано 

тело, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2018 

 

Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје 

у сточарству за квалитетна приплодна грла, Службени гласник Републике Србије бр. 

34/2018 

 

Правилник о допуни Правилника о начину, алатима и средствима којима се обавља 

привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 

рекреативни риболов, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2018 

 



Правилник о техничким правилима за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2018 

 

Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, 

као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца, Службени гласник 

Републике Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 

сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о измени Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 

плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о изменама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања 

у промет и коришћења хемикалија, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, 

сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и 

другој роби која се ставља у промет, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2018 

 

Правилник о издавању картографских публикација, Службени гласник Републике 

Србије бр. 38/2018 

 

Правилник о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање 

усаглашености возила, као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, 

одузетих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих 

трошкова и обрасцу захтева за доделу и исплату подстицајних средстава инвеститору 

који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности 

кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са 

ознаком географског порекла, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и 

листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о 

улову, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 



Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних 

поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и 

вредносница, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за 

заштиту биља за 2018. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2018 

  

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење 

средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих 

средстава, Службени гласник Републике Србије бр. 40/2018 

 

Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018  

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и 

техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2016. годину, Службени 

гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и 

техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2016. годину, Службени гласник 

Републике Србије бр. 38/2018 

 

Листа биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2017. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 35/2018 

  

 

Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори 

 

Амандман Споразума о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Француске за финансирање претходних студија изводљивости пројекта београдског 

метроа потписаног 20. априла 2012. године у Београду, Службени гласник Републике 

Србије – Међународни уговори бр. 4/2018 

  

 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

 

Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на 

територији Аутономне Покрајине Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 21/2018 

 

Правилник о додели средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих 

на територији АП Војводине за 2018. годину, Службени лист Аутономне Покрајине 

Војводине бр. 21/2018 

 

Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање 

активности код поступака комасације на територији АП Војводине у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2018 

 

Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке 

конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП 

Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2018 

 



Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање 

пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за 

унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и 

средњих школа на подручју Аутономне Покрајине Војводине о ефикасном коришћењу 

енергије, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 21/2018 

 

Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. 

години на територији АП Војводине, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

бр. 22/2018 

 

Правилник о додели подстицајних средстава за финансирање интензивирања 

коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе 

и институти и средње пољопривредне школе – путем набавке опреме, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 22/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне 

намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2018 

 

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о 

оснивању Покрајинског завода за заштиту природе, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 23/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос 

развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. години, Службени лист Аутономне 

Покрајине Војводине бр. 23/2018 

 

Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих 

правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају 

уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години, 

Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и 

предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. 

години, Службени лист Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2018 

 

Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и 

предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или 

софтвера, или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години, Службени лист 

Аутономне Покрајине Војводине бр. 23/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску 

инспекцију, Службени лист Града Београда бр. 35/2018 

 

 

 

 

 

 

 



РАДНИ ОДНОСИ, ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Одлука о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова, 

Службени гласник Републике Србије бр. 34/2018 

 

Одлука о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године 

по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на 

последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Одлука о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. 

године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним 

освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним 

уранијумом, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018  

  

Правилник о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, 

секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, Службени гласник Републике 

Србије бр. 34/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из 

обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, 

Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована, Службени гласник 

Републике Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за 

процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости 

вршења инспекцијског надзора здравствене инспекције, Службени гласник Републике 

Србије бр. 39/2018 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинској рехабилитацији у 

стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију, 

Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Решење о обустави од извршења дела Ближих критеријума за закључивање уговора о 

раду наставника након 65. године живота, Службени гласник Републике Србије бр. 

34/2018 

 

Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за 

државне органе, Службени гласник Републике Србије бр. 34/2018 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Закон о војном образовању, Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 



Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 

струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 

Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у 

школској 2018/2019. години, Службени гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 

струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе 

струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години, 

Службени гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских 

студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе 

чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години, Службени гласник 

Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске 

установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години, Службени 

гласник Републике Србије бр. 37/2018 

 

Одлука о стицању статуса института од националног значаја (Институт за ратарство и 

повртарство у Новом Саду), Службени гласник Републике Србије бр. 38/2018 

 

Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника, 

Службени гласник Републике Србије бр. 36/2018 

 

Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској 

установи, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

Решења о додели новчане награде за спортске резултате, Службени гласник Републике 

Србије бр. 36/2018 

 

 

Службени лист Града Београда 

 

Одлука о изменама Одлуке о мрежи основних школа у Београду, Службени лист Града 

Београда бр. 31/2018 

 

 

РАЗНО 

 

 

Службени гласник Републике Србије 

 

Индекси потрошачких цена за април 2018. године, Службени гласник Републике Србије 

бр. 37/2018 

 

Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по 

запосленом за март 2018. године, Службени гласник Републике Србије бр. 39/2018 

 

 

 

 



Службени лист Града Београда 

 

Показатељ потрошачких цена у марту 2018. године, Службени лист Града Београда бр. 

31/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

 

 

 

 
СПИСАК ПРЕТПЛАТА НА ДНЕВНЕ ЛИСТОВЕ, 

СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА И ЧАСОПИСЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

БИБЛИОТЕКE УПРАВЕ У 2018. ГОДИНИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ДНЕВНИ ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ 
 

 

1. АЛО 

2. БЛИЦ 

3. ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

4. ВРЕМЕ 

5. ДАНАС 

6. ИНФОРМЕР 

7. КУРИР 

8. НЕДЕЉНИК 

9. НИН 

10. ПЕЧАТ 

11. ПОЛИТИКА 

 

 

 

 

 

 

                                   СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА 
 

 

1. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ 

3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ 

4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ 
 

 

1. ЛИПАР: часопис за књижевност, језик, уметност и културу 

2. PC PRESS 

3. ПРАВНА ПРАКСА: часопис за примену прописа 

 

 

 

 

 

 

                      ОСТАЛЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

 

1. БИЛТЕН ДРЖАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА  

2. БИЛТЕН  ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА 

3. БИЛТЕН МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

4. БИЛТЕН РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ 

5. БИЛТЕН УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

6. МЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

7. САОПШТЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 
ПРЕГЛЕД СТАРИХ ПУБЛИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
Излазећи у сусрет све израженијим захтевима корисника да пронађу одговор на 
специфична питања из професионалне праксе, кроз Информативни билтен 
континуирано ћемо упознавати своје читаоце са садржајима старих књига из 
богате ризнице библиотеке Управе. Наш фонд обухвата, између осталог, и 
вредне писане документе који, осим документационе, имају и научну и стручну 
вредност. Будући да су посреди књиге од историјског значаја, као и периодична 
издања и друге драгоцене библиотечке целине којима располажу постојећи 
фондови, овим путем настојали смо да проширимо лектиру свима онима који 
желе да се стручно усавршавају. Напомињемо да ове књиге (из којих дајемо 
само изводе) могу да се користе само у читаоници библиотеке Управе за 
заједничке послове републичких органа. 
 
 
 
 
 
 
За овај број издвајамо:  
 
 
 
 

 
1. Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, Београд: 
1925. 
 

     2.  Јован М. Павловић: Неимари Југославије, Београд: 1934. 
 
 
 
 
 
 
 
У наредним бројевима Информативног билтена наставићемо са приказима 
тематски и жанровски разноврсних публикација нашег богатог фонда. 
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1. А СЛАБИ ТРПЕ ОНО ШТО МОРАЈУ: ЕВРОПА, МЕРЕ 

ШТЕДЊЕ И ПРЕТЊА ГЛОБАЛНОЈ СТАБИЛНОСТИ 

Јанис Варуфакис 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

2. КАПИТАЛИЗАМ: САЖЕТИ ПРИРУЧНИК 

Џејмс Фалчер 

Београд: Лагуна, 2017. 
  

3. ВЕЛЕИЗДАЈА У ВИШЕСТРУКОМ ПОВРАТУ 

Коста Чавошки 

Београд: Catena mundi, 2016. 

  

4. МЕДИЈИ И ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ: СМАТРАЈТЕ СЕ 

МОБИЛИСАНИМ 

Слободан Рељић 

Београд: Catena mundi, 2016. 

  

5. КОМПЈУТЕРСКИ РЕЧНИК 

Михаило Ј. Шолајић 

Београд: Компјутер библиотека, 2015. 

  

6. МОНТАЖА 

Владимир Волков 

Београд: Центар за изучавање традиције Укронија, 2007. 

  

7. БЕЧ : ИНСПИРАЦИЈА ТУРИСТИМА 

Нови Сад: Lingea, 2016. 

  

8. ТРАГЕДИЈА ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКИХ СИЛА 

Џон Миршајмер 

Београд: Удружење за студије САД у Србији; Чигоја штампа, 

2017. 

  

9. ПРЕВОДИЛАЧКЕ ТЕХНИКЕ И ПОСТУПЦИ: (ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК) 

Борис Хлебец 

Београд: Чигоја штампа, 2017. 

  

10. ПЛАНЕТА ЛАЖИ 

Јовица Стојановић 

Београд: Чигоја штампа, 2017. 

  

11. ИСАБЕЛА 

Луис Суарес Фернандес 

Београд: Чигоја штампа, 2010. 

  

12. ИЗНЕВЕРЕНА РЕВОЛУЦИЈА 2: ЛИЦА И НАЛИЧЈА 

Милан Ст. Протић 

Београд: Чигоја штампа, 2006. 

  

 

 



13. КАТАЛОГ СЛОВЕНСКИХ РУКОПИСА СВЕТОГОРСКИХ 

МАНАСТИРА 

А. А. Турилов и Л. В. Мошкова 

Београд: Чигоја штампа, 2016. 

  

14. МАГИЈА БРОЈЕВА: И ЊЕНА ПРИМЕНА У СВАКОДНЕВНОМ 

ЖИВОТУ 

Живана Радивојевић 

Београд: Чигоја штампа, 2015. 

  

15. ДУША МИСЛИ У СЛИКАМА: ИНТЕГРАТИВНА АРТ 

ПСИХОТЕРАПИЈА 

Снежана Миленковић 

Београд: Чигоја штампа, 2017. 

  

16. ВИНЧАНСКИ КОД 

Борис Хлебец 

Београд: Чигоја штампа, 2017. 

  

17. НИЧЕОВ ЗАРАТУСТРА: СЕМИНАР ОДРЖАН  

1934–1939. ГОДИНЕ: ТОМ 1, МАЈ 1934 – МАРТ 1935. 

Карл Густав Јунг 

Београд: Федон, 2016. 

  

18. РОМАНСА СА СЕНКОМ: СКРИВЕНА МОЋ ТАМНЕ СТРАНЕ 

ЉУДСКЕ ДУШЕ 

Кони Звајг и Стив Волф 

Београд: Федон, 2016. 

  

19. ПСИХОЛОГИЈА ЖЕНСКОГ 

Ерих Нојман 

Београд: Федон, 2015. 

  

20. ПСИХОЛОГИЈА КУНДАЛИНИ ЈОГЕ: БЕЛЕШКЕ СА 

СЕМИНАРА ОДРЖАНОГ 1932. ГОДИНЕ 

Карл Густав Јунг 

Београд: Федон, 2015. 

  

21. МАЈКЕ И КЋЕРИ: ЈЕДАН ПРОЖИВЉЕНИ МИТ 

Ингрид Ридел 

Београд: Федон, 2011. 

  

22. СЕНКА И ЗЛО У БАЈКАМА 

Марија Лујза фон Франц 

Београд: Федон, 2012. 

  

23. СВЕТ СНОВА 

Марија Лујза фон Франц 

Београд: As-Soveks, 2005. 

 

 

 

  



24. ЖИВЕТИ С БАЈКАМА: КАКО ОДБАЧЕНО ДЕТЕ НАЛАЗИ 

СВОЈУ СРЕЋУ 

Ингрид Ридел 

Београд: Федон, 2009. 

  

25. ПРОЛАЗИМ КРОЗ ЗИДОВЕ: МЕМОАРИ 

Марина Абрамовић 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

26. КАД ЂАВО ДРЖИ СВЕЋУ 

Карин Фосум 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

27. НЕМЕЗИС: ЈЕДАН ЧОВЕК И БИТКА ЗА РИО 

Миша Глени 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

28. СТАКЛЕНА ТЕЛА 

Ерик Аксл Сунд 

Београд: Самиздат Б92, 2017. 

  

29. ПРИВРЖЕНОСТ 

Родриго Хасбун 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

30. КЛОПКАРИ 

Саша Станишић 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

31. ИСУСОВО ШКОЛОВАЊЕ 

Џон Максвел Куци 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

32. ДИЈАНИНА ЛИСТА: БИОГРАФСКИ РОМАН 

Вилхелм Куес 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

33. ЧУВАРКУЋЕ: УДОВИЦЕ ПИСАЦА 

Александар Ђуричић 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

34. НИЈЕ ТУЂИ РАТ: ЈЕДАН ДАН – ЈЕДНА ГОДИНА 

Захар Прилепин 

Београд: Самиздат, 2017. 

  

35. ЖИВОТ У РАЈУ 

Борис Миљковић 

Београд: Самиздат, 2016. 

  

36. ИСКУПЉЕЊЕ 

Олаф Олафсон 

Београд: Самиздат Б92, 2010. 

  



PREPORUČUJEMO 

 
 

 

1. Laš Fr. H. Svensen: FILOZOFIJA USAMLJENOSTI / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=354 

 

Dosada je nešto u čemu živimo, ali ne i nešto o čemu sistematski razmišljamo. Svensen 

dosadu analizira kao važan fenomen modernosti, a kada stavi znak jednakosti između dosade i 

nedostatka smisla onda je smatra jednim od glavnih čovekovih problema u modernom dobu.  

Ovaj esej, kako autor žanrovski određuje svoju knjigu, razvija ideje o tome šta je dosada, kada 

je nastala, zašto i kako nas pogađa i zašto je ne možemo pobediti nekakvim voljnim činom. Da 

bi se ovaj mnogostrani fenomen proučavao potreban je interdisciplinarni pristup, pa su u knjizi 

korišćeni tekstovi iz različitih oblasti, kao što su filozofija, lepa književnost, psihologija, 

teologija i sociologija, uz brojne citate autora koji se direktno ili posredno bave pojmom 

dosade, među kojima su: Hajdeger, Aristotel, Niče, Hegel, Kant, Bodrijar, Benjamin, Beket, 

Čehov, Dostojevski, Kafka, Kundera, Lorka, Man, Pesoa, Šekspir, Šopenhauer, ali i Vorhol, 

Dejvid Bouvi i Igi Pop.  

Iako je u pitanju filozofsko delo, koje tretira različite aspekte dosade i njenog odnosa prema 

modernosti, Filozofija dosade je pisana zanimljivo, pristupačnim i razumljivim jezikom, tako 

da je namenjena širem krugu čitalaca. 

 

 

 

2. Haruki Murakami: O ČEMU GOVORIM KAD GOVORIM O TRČANJU / Beograd: 

Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4043 

 

„Pisati iskreno o trčanju značilo je (gotovo) isto što i pisati o sebi. I zato nikome neću zameriti 

ako ovu knjigu bude čitao kao neku vrstu memoara koji se drže teme trčanja. 

Ono što ove beleške sadrže ne bih nazvao filozofijom po sebi, ali to svakako jesu izvesni 

životni principi. Oni možda nisu od velikog značaja, ali su u najmanju ruku veoma lične 

lekcije koje sam naučio vežbajući, uz patnju koja je bila pitanje izbora. Možda nisu ni 

opštevažeći, ali ako ništa drugo, to sam ja, onakav kakav jesam.“ 

 

Haruki Murakami (odlomak iz knjige) 

 

Nesvakidašnja knjiga jednog novog i drugačijeg Murakamija. Imajući u vidu da retko daje 

intervjue i da se u njegovoj prozi teško prepoznaje da piše o sebi, uzbudljivo je čitati ove lične, 

gotovo intimne beleške, koje su nastajale od leta 2005. do jeseni 2006. godine. Murakami 

ispisuje, kako ih sam naziva, memoare o trčanju i pisanju, telu disciplini, upornosti i 

iskušenjima, zadovoljstvu i patnji. Nakon što je sam istrčao maratonsku stazu od Atine do 

Maratona, kao i desetine drugih, pa i sam ultramaraton od 100 km, autor, uprkos svim tim 

zadivljujućim podvizima, vrlo skromno piše o tome kakav je uticaj sport imao na njegov život 

i pisanje, želeći, kako ističe, da ga ljudi doživljavaju kao običnog čoveka koga mogu da sretnu 

na ulici. Za sam naslov koristio je model naslova zbirke priča Rejmonda Karvera What We 

Talk About When We Talk About Love. 

 



 

„Poput Albera Kamija, koji je tvrdio da je mnogo toga što zna o moralu i dužnosti naučio iz 

fudbala, Murakami veruje da je većinu onoga što zna o pisanju naučio iz trčanja.” 

 

The New York Times 

 

„Čitajući ovu knjigu, oni koji ne trče verovatno će se zapitati: 'Zašto je, zaboga, pretrčao 100 

kilometara kada je znao da će boleti?' Oni koji trče, postaviće drugačije pitanje: 'Zašto ja to 

nikada nisam uradio?'” 

 

The Guardian 

 

 

 

3. Jovan Popović: DUGO PUTOVANJE UKRUG: Kratka hronika jedne porodice na prelazu 

veka / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4098 

 

Dugo putovanje ukrug roman je putovanja glavnog junaka kroz život i topose od Beograda, 

preko severa Evrope do Amerike i nazad do Beograda, bogato oslikanog, spolja i iznutra, 

lokalnom urbanošću svakog od mesta. Ovo je knjiga o beogradskoj poetici lutanja, privremeno 

smenjivoj sa američkim roud romanom i filmom, u koji ulaze Timoti Liri, Tibetanska knjiga 

mrtvih, Grateful Dead, Navaho Indijanci, kockarnice i kladionice Atlantik Sitija i Beograda, 

rokenrol i duhovni i telesni opijati Kvinsa, Bruklina Profesorske kolonije. 

Jednostavnost upotrebljene forme u književnom delu ume da obogati samu formu: oblikujući 

početno i završno poglavlje romana u filmsku scenu budućeg scenarija jednog od likova 

hronike, a ostavivši sve drugo između njih u obliku klasičnog narativnog toka, autor je čitaocu 

zapravo priredio prijatno iznenađenje, a knjizi podario koristan krug. Tako se ispovedno 

smenjivanje glasova više generacija članova porodice Putnik, tokom poslednjih decenija 20. 

veka i prve dve ovoga, stavilo u službu životnog preispitivanja glavnog lika. To je i priča o 

Jugoslaviji, za koju i narator i današnjica s pravom mogu da tvrde, istovremeno, da je bila 

zemlja u kojoj (ni)je vladalo društvo slobode. Koja je, kao i njeni junaci, odrastala, grešila i 

zaokružila svoje dileme. 

Iako objavljuje prvi roman, iskusni pisac Jovan Popović sačinio je mudru, duhovitu, vrednu 

knjigu (snimanja budućeg filma) o praznini i pustoši pejzaža i – duše. U njoj čak i simbolično 

prezime glavnog junaka produbljuje temu; reč je o lutalačkoj potrazi za samim sobom, 

pretočenoj u šarmantan, neobavezujući jezik mladosti, ideja i likova. Jezik beogradske 

kaldrme i asfalta. 

Čitaoca ne sme da zavara kristalna jasnoća naslova i podnaslova hronike. I oni su tu da 

obogate, a ne da uskrate ono što su u romanu sakrili; lepotu i bogatstvo jezika, kao i primanje 

težine životnih udaraca s lakoćom uz bezbednu mirnoću odmaka. 

 

Vladislav Bajac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Aleksandar Genis: POVRATNA ADRESA: Autoportret / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 

2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4176 

 

Nova knjiga Aleksandra Genisa nije kao njegove prethodne knjige. U njoj je manje 

književnosti, više života, a humora je isto koliko i ranije. Povratna adresa je odiseja po 

arhipelagu sećanja. Na svakom ostrvu (Lugansk, Kijev, Rjazanj, Riga, Pariz, Njujork i cela 

"Ruska Amerika") čekaju nas autorovi preci, prijatelji i idoli. Među njima su Petar Vajl i 

Sergej Dovlatov, Aleksej German i Andrej Bitov, Sinjavski i Bahčanjan, Brodski i 

Barišnjikov, Tatjana Tolstoj i Sorokin, Hvostenko i Grebenščikov, Neizvestni i Šemjakin, 

Akunjin i Čhartišvili, Komar i Melamid, Novi Amerikanac i Radio Sloboda. Lutajući kao 

nomad po sopstvenom životu, Genis taj život sagledava kroz vitraž jedinstvenog stila: tačno, 

živopisno, smešno – i bez ičeg suvišnog.  

 

                                                                                                      Jelena Šhubina (AST)  

 

Iza prividno lakog stila (uzgred, strašno je i pomisliti koliko rada i talenta zahteva ta lakoća) 

Genis skriva fenomenalnu sposobnost da uoči čak i najsitnije, ali veoma važne detalje i 

fantastičnu analitičku sposobnost koja je u stanju da od tih detalja sintetizuje živu i 

sveobuhvatnu sliku, sliku koja, pored drugih vrlina, objašnjava i interpretira stvarnost mnogo 

tačnije i suptilnije nego neka "ozbiljna" dela. 

 

Galina Juzefovič  

 

Ovo je vesela i korisna knjiga, zato što Genis voli ono što je smešno i korisno, a on je majstor 

kratkih scena, od dve rečenice, nimalo zamornih istorijskih skica i mini-anegdota koje su 

maksimalno nalik na aforizam. Ovo je tužna knjiga, zato što je Genisu zapala u deo najtužnija 

od svih časnih uloga – da bude letopisac trodecenijske književne emigracije.  

 

                                                                                                                Tatjana Tolstoj  

 

Svaku knjigu pišem kao da mi je poslednja, tako je to odavno krenulo. Knjigu Časovi čitanja, 

Kamasutra zaljubljenika u knjigu takođe sam pisao kao završnu. Ali Povratna adresa se 

razlikuje od ostalih po tome što je u njoj manje knjiga, a više ljudi. Postoji razlika između 

književnosti o književnosti i književnosti o životu. U prvom slučaju plovimo duž obale, zato 

što je neko drugi napisao knjige po kojima mi putujemo. U drugom slučaju – krećemo u 

slobodnu plovidbu, ne znajući kuda će nas ona odvesti. 

 

Aleksandar Genis 

 

 

 

5. Radivoj Šajtinac: PORCELAN / Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2017. 

 

Preuzeto sa sajta: http://www.geopoetika.com/book.php?id=4191 

Zašto porcelan? Možda zbog njegove prozračnosti, beline, tvrdoće ali i krhkosti – osobina koje 

se stiču dugim i složenim radom sa tvarima koje su tek nešto više od obične gline, zemlje, 

blata i peska. Tek, sirovi oblici dobijaju svoju konačnu formu na paklenim vrelinama peći iz 

kojih izlaze preobraženi. Radivoj Šajtinac, ponovo, a drugačije, svojim romanom u slobodnom 

stihu, slaže krhotine iskustava i sećanja, rasutih i zapretenih u maglovitim prostorima prošlih 

dana. Sastavlja svojom začudnom poetikom razbijene delove porcelanske posude života, 



poigravajući se, s ironijom, ponegde ljutito, drugde ubadajući naoštreno gnevno pero u 

najbolnije mesto. Roman Porcelan je lična skrivnica, tabernakl u koji je Šajtinac pohranio 

proživljene i neispunjene želje, gde pod pepelom sagorelih dana čuva proživljenu lepotu i 

teskobu, bezbrojne trenutke prosvetljenja sitnicama od kojih se sastoje kratki, električni 

spojevi u sinapsama duše. Otvara je pred čitaocem bez zazora, nudeći posudu punu praha 

ispunjenih i propuštenih dana, gorkog pića davno proigranih prilika, neispisanih knjiga i 

zaboravljenih pesama, topline i studeni. I obračunava se izazovno, sa teskobom onoga 

neizvesnog (a tako izvesnog i očekivanog, čije se ime ne pominje!) pred kojim gradi štit jakih, 

oporih, iskrenih poetskih iskaza koji se negde obrušavaju, drugde utiču mirno u jedinstven tok 

ove neobične knjige, koja zavodi svojim rukavcima i tamnim virovima.  

Milan Ristović 
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1. ЧОВЕК ПО ИМЕНУ УВЕ 

Фредрик Бакман 

Београд: Лагуна, 2017. 

 

   

2. ЗАПИСИ СА ДУНАВСКОГ ПЕСКА 

Светлана Велмар-Јанковић 

Београд: Лагуна, 2016. 

 

   

3. СМРТ И ЊЕНИ ХИРОВИ 

Жозе Сарамаго 

Београд: Лагуна, 2011. 

 

   

4. ПОВРАТНА АДРЕСА: АУТОПОРТРЕТ 

Алeксандар Генис 

Београд: Геопоетика издаваштво, 2017. 

 

   

5. ПОСЛЕДЊИ БЕГУНАЦ 

Трејси Шевалије 

Београд: Лагуна, 2013. 

 

   

6. ОКЛОПНО СРЦЕ 

Ју Несбе 

Београд: Лагуна, 2015. 

 

   

7. МУШКАРЦИ БЕЗ ЖЕНЕ 

Харуки Мураками  

Београд: Геопоетика издаваштво, 2016. 

 

   

8. МАСКАРАДА 

Биљана Лукић 

Београд: Чаробна књига, 2015. 

 

   

9. БЕЗБОЈНИ ЦУКУРУ ТАЗАКИ И ЊЕГОВЕ 

ГОДИНЕ ХОДОЧАШЋА 

Харуки Мураками  

Београд: Геопоетика издаваштво, 2014. 

 

   

10.  ЖЕНА ИЗ ПАРИЗА 

Санта Монтефјоре 

Београд: Evro-Giunti, 2014. 

 

 
 

 

 

 


